MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS SAPUCAIA DO SUL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

EDITAL Nº 17/2019 – IFSUL/Campus Sapucaia do Sul
Dispõe sobre o processo seletivo para ingresso no curso de
extensão Introdução à Educação Inclusiva no Ensino Médio no
semestre letivo de 2019/2.
O Diretor Geral do IFSUL/Campus Sapucaia do Sul, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, o processo seletivo para ingresso no curso de extensão Introdução à
Educação Inclusiva no Ensino Médio, para o segundo semestre letivo de 2019/2, conforme descrito no
quadro abaixo.

Vagas
Estudantes externos

Estudantes do IFSul*

10 (dez)

30 (trinta)

Turno
Manhã e
Tarde

* Poderão cursar apenas às 20 horas teóricas.
1 – Informações sobre o curso:
1.1 – Carga horária do curso: 120 horas (20 teóricas e 100 práticas).
1.2 – Componentes curriculares:
I - Inclusão escolar: legislação e políticas educacionais. Ementa: Estudo dos dispositivos legais,
nacionais e internacionais, que norteiam a educação inclusiva.
II - Deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem. Ementa: Estudo das principais causas da
deficiência intelectual; Estabelecimento de relações entre algumas síndromes e a deficiência
intelectual. Reflexão sobre práticas pedagógicas para estudantes com deficiência intelectual.
III - Transtorno do Espectro Autista. Ementa: Estudo das principais características do TEA; Reflexão
sobre o TEA e a aprendizagem escolar.
IV - Recursos metodológicos e processo criativo na educação de cegos. Ementa: Caracterização da
deficiência visual; Estabelecimento de relações entre tecnologias assistivas e a deficiência visual;
Criação e produção criativa de recursos metodológicos na educação de cegos.
V - Adaptação curricular e avaliação da aprendizagem no ensino médio. Ementa: Compreender o
que são adaptações curriculares; Refletir sobre adaptação curricular e avaliação da aprendizagem
como possibilidades inclusivas de educação para todos.
VI - Atendimento Educacional Especializado no ensino médio. Ementa: Investigação de estratégias
de atendimento educacional especializado; Demonstração de práticas inclusivas e troca de
experiências; Produção de material pedagógico; Participação em atendimentos individualizados a
estudantes com deficiência no ensino médio.
1.3 – Oferta:
I – Turma A: Segunda-feira das 8h às 12h;
II – Turma B: Segunda-feira das 14h às 18h.

2 - Requisitos:
2.1 - Para estudantes externos:
I – estar regularmente matriculado em curso técnico de Magistério ou em curso superior de
Licenciatura em Pedagogia;
2.2 - Para estudantes do IFsul:
I – atuar como monitor de disciplinas no IFSUL/Campus Sapucaia do Sul durante 2019/2.

3 - Inscrições: deverão ser efetivadas por meio de formulário de inscrição online disponível no link
https://forms.gle/KrRYKFLzztRMffir8 no período de 19 a 27 de agosto de 2019.

4 - Processo Seletivo: constará de entrevista e dinâmica de grupo a ser realizada no dia 28 de agosto de
2019, das 16h45 às 18h no IFSul/Campus Sapucaia do Sul.
4.1 - Os candidatos deverão apresentar:
I – Documento de Identidade;
II – Comprovante de matrícula que informe o ano ou semestre que está sendo cursado.
4.2 - Serão considerados os seguintes critérios de seleção:
I – Candidatos que possuam experiência prática e/ou teórica com educação inclusiva;
II – Candidatos que possuam maior integralização curricular;
III – Candidatos que apresentem boa desenvoltura e comunicação durante as atividades de seleção;
IV – Candidatos com maior idade, como critério de desempate.

5 - Divulgação dos resultados: no dia 30 de agosto de 2019, no endereço eletrônico
www.sapucaia.ifsul.edu.br e no mural da Coordenadoria Pedagógica nas dependências da instituição.

6 - Início do Curso: as aulas teóricas iniciarão no dia 02 de setembro de 2019, na sala P5 do prédio da
Pétala no IFSUL/Campus Sapucaia do Sul.

7 - Considerações finais: Casos omissos, se houver, serão resolvidos pela Coordenação Geral do
Processo Seletivo do Campus Sapucaia do Sul. A Coordenação Geral do Processo Seletivo do Campus
Sapucaia do Sul fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares e avisos especiais.
Sapucaia do Sul, 15 de agosto de 2019.

MACK LEO PEDROSO
Diretor Geral do IFSUL/Campus Sapucaia do Sul

